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Dnr KFN 2020/0029

Delårsrapport januari - augusti 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för januariaugusti 2020 och översända den till kommunstyrelsen
2. Godkänna förvaltningens handlingsplan i syfte att nå en
ekonomi i balans
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun” framgår att tertial-, delår- och
helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning.
Delårsrapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning, måluppföljning,
ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med tillhörande prognos
samt en uppföljning av nyckeltal. Det finns även med en
personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti 2020
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2020/0021

Delårsrapport Internkontroll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna delårsuppföljning av internkontroll 2020
Reservation
Boris Melvås (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med internkontroll
är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer,
att de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden
beslutar utifrån analysen om ett antal kontrollpunkter för innevarande år.
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut
av nämnden. I enlighet med den av fullmäktige antagna strategin för
internkontroll ska nämnden också senast under mars månad innevarande
år lämna in en internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen ska lämnas
till kommunstyrelsen senast 31 mars påföljande år.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020
Delårsuppföljning Internkontroll 2020

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-26 anta internkontrollplan
för 2020 innehållande punkterna:
- Trötthet/ohälsa hos personal
- GDPR/Informationssäkerhet
- GDPR/Utbildning
- Barnkonventionen
- Ekonomi och externa beslut som indirekt påverkar vår verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation ”Delårsrapport internkontroll” (KFN
2020/0021)
Även om risken för att enskilda tjänstemän inte känner till hur lagen
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter ska
tolkas medför inte detta att det är sannolikt att förvaltningen bryter mot
lagen. Införlivande av konventionen i svensk rätt, som sedan tidigare bara
har gällt gentemot svenska staten, innebär visserligen ett förändrat
rättsläge men det är ändå osannolikt att någon enskild rättsregel eller
tjänstemännens intuition om vad som är bra för kommunens barn i ett
enskilt fall är sådan att någon av dessa företeelser strider mot Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter. Sannolikheten för att
förvaltningen bryter mot lagen får därför i min mening anses som låg.
Värdet bör därför vara ”1” snarare än ”4”.
/Boris Melvås (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2020/0110

Tillfälligt avsteg från taxereglemente på grund
av pandemi
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Erbjuda arrangörer/hyresgäster att boka till 50% av nuvarande
taxereglemente, både taxa 1 och taxa 2 gällande ”Varbergs teater”
och ”lilla teatern”. Tidsbegränsat till 31 dec 2020 med eventuell
förlängning efter utvärdering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Språng (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
förtydligandet att beslutet rör ”Varbergs teater” samt ”lilla teatern”.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lena Språngs (C) förslag
och finner att så är fallet.

Beskrivning av ärendet
På grund av covid-19 avbokar många föreningar, studieförbund och andra
arrangörer sina bokningar på Varbergs Teater och Lilla teatern på
Kulturhuset Komedianten. Det medför minskade intäkter, mindre
kulturutbud för varbergarna och färre uppdrag för det fria kulturlivet samt
eventbranschen. Flertalet aktörer har uttryck att hyresnivåerna i rådande
pandemi är för höga för att de ska kunna genomföra sina arrangemang, då
det blir en ekonomisk förlust för dem, när gällande restriktioner från
Folkhälsomyndigheten som ligger på ett begränsat maxantal. I dagsläget
ligger restriktionen på 50 personer, men i förslag på nya restriktioner som
sätter ett fysiskt avstånd mellan publikdeltagarna, innebär det fortfarande
ett maxantal långt under teaterns vanliga publikantal.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2020

Övervägande
Sveriges kulturliv står inför stora utmaningar på grund av rådande
omständigheter i samhället. Det är en stor påfrestning med nuvarande
restriktioner för kulturföreningar, kulturutövare, arrangörer och
kringarbetare till branschen. De offentliga strukturerna genomför olika
satsningar inom kulturområdet för att återstarta kulturlivet, bland annat
statliga och regionala bidrag. I dialog med kulturarrangörerna har
kulturenheten fått inspel på att en reducerad hyra på teaterlokalerna i
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Kulturhuset Komedianten skulle göra stor skillnad. Om fler arrangemang
genomförs får medborgarna återigen ta del av ett rikt kulturliv och
kulturaktörer får fler uppdrag.
Satsningen skulle kunna stärka kulturlivet, genom att möjliggöra mindre
konserter och föreställningar inom gränsen för besöksantal, och där
biljettintäkterna skulle då kunna täcka hyran samt gaget, vilket idag inte är
en möjlig ekvation.
Satsningen skulle möjliggöra för både mindre och större aktörer att
genomföra arrangemang och signalerar att Varbergs kommun tar ansvar i
rådande situation för att hjälpa till att säkra kulturutövarnas framtid. Att
sänka hyran gör det möjligt för mindre och lokala utövare att genomföra
arrangemang. Tendensen i Sverige visar att även mer kända kulturutövare
nu satsar på mindre arrangemang för att fortsätta kunna turnera och på så
sätt utöva sin kulturform och samtidigt kunna livnära sig på det. Satsningen
skulle även kunna bidra till ökat relationsskapande med de bokningsbolag
som i dagsläget står för större bokningar med höga intäkter per tillfälle.
Relationerna är viktiga för uthyrningsverksamheten även i framtiden, både
ut intäktsperspektiv samt för att komplettera kulturutbudet för invånarna i
Varbergs kommun.
Ytterligare övervägande är att det nu visat sig att arbetslösheten bland de
halländska kulturutövarna har ökat med 82 %, endast Stockholm har det
värre (publicerat på P4 Halland torsdag 17 september 19.15).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

OutWest-projektet - rapport
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2020/0071

Svar på begäran om yttrande - motion om att
uppdatera Riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Avstyrka motionen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Sven Andersson (M), Inger Brosved (L) samt Marianne Johansson (S)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har 2019-11-09 inkommit med en motion om att
uppdatera riktlinjer för konstnärlig utsmyckning.
Samhällsutvecklingskontoret har för kommunstyrelsens räkning i maj 2020
begärt kultur- och fritidsnämndens yttrande kring denna.
Motionären anser att den offentliga utsmyckningen ska bidra till en positiv
upplevelse hos betraktaren samt att den bör fokusera på kulturarv framför
samtid. Motionären föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska
uppdras att uppdatera styrdokumentet ”Riktlinjer för offentlig
utsmyckning”, med riktlinjer om att all utsmyckning ska vara av positivt
snarare än provocerande slag, samt att fokus ska ligga på att lyfta fram det
varbergska, halländska, svenska och europeiska arvet.

Beslutsunderlag
KS 2019/0520

Motion om att uppdatera Riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning
KS 2013/0344 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning
KFN2019/0036 Processkarta, del av konstplan antagen av kultur- och
fritidsförvaltningen 2020-05-28
KFN 2019/0036 Konstplan

Övervägande
Hur offentliga miljöer gestaltas är en komplex fråga. Här vävs konst,
arkitektur och platsens historia samman, helhetssyn kring kulturvärden
behöver samsas med dagens behov och morgondagens utmaningar. Den
offentliga konsten brukar sägas ha uppgiften att ge platser identitet,
engagera och ge nya perspektiv på oss själva och världen omkring oss.
Justerandes signatur
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Ovanstående förtydligar också varför uttrycket konstnärlig utsmyckning
sällan används idag, termen konstnärlig gestaltning anses i många
sammanhang vara en tydligare beskrivning av uppdraget.
Den konstnärliga friheten kopplat till den offentliga konsten diskuteras
emellanåt. Olika infallsvinklar kan användas. En viktig aspekt är synen på
vad som är utmanande, eller provocerande, som motionären lyfter. Detta är
något som har varierat och förändrats mycket genom historien och än i dag
skiljer sig åt i olika delar av världen, både på individuell och samhällelig
nivå. Vad som uppfattas som en positiv upplevelse för någon kan vara
provocerande för en annan. Maktstrukturer och religiösa föreställningar
påverkar men också tradition och samhällets grad av öppenhet. Det kan
vara av vikt att diskutera det offentligas förmåga att hantera mångfald och
variation men kanske än mer kring perspektivet att dagens samtidskonst är
morgondagens konsthistoria och kulturarv. Många av de konstnärer och
verk vi idag uppskattar och håller som nationalklenoder var ifrågasatta och
kanske rent av föraktade under sin samtid.
I maj i år antog kultur- och fritidsnämnden en uppdaterad konstplan.
Planen är ett samlande dokument där samtliga riktlinjer och policys finns
angivna. Inledningsvis i konstplanen anges: Konstplanen visar
kulturenhetens ansvar och arbetsprocesser. Konstplanen ska ange tydliga
och transparenta regler som främjar konstnärlig frihet och fungerar som
stöd till de som arbetar med konstnärliga gestaltningsprojekt, förvaltning
och underhåll av offentlig konst. Den konstnärliga friheten anges alltså i
nämndens konstplan som en tydlig riktning. Konsten kan belysa viktiga
samhällsfrågor, vara kunskapsbärande och kunskapsförmedlande och få
människor att uppleva känslor av olika slag. Hur en människa upplever ett
konstverk är som tidigare nämnts högst subjektivt och kan heller inte vara
något annat.
Konstplanen och den nationellt accepterade regeln om så kallat
armslängds avstånd mellan kulturpolitik och konstnär ger dock inte
konstnären full frihet på det sätt som kanske kan uppfattas. Åtminstone
inte när det gäller skattefinansierat uppdrag avseende offentlig gestaltning.
Varje gestaltning är ett resultat av en längre process där det ytterst är
kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut om tilldelning av konstnärliga
gestaltningsuppdrag i Varbergs kommun. Processen omfattar även
hantering i kommunens konstråd för att säkra många infallsvinklar.
Konstrådet är en grupp personer från flera förvaltningar med olika roller
och olika kompetenser. Rådet är oftast den instans som bereder förslaget,
något som ska bidra till goda förutsättningar till förståelse för platsen och
sammanhanget.
Sammantaget ses inte något behov av att snäva in den konstnärliga friheten
ytterligare utan den styrning som finns idag bedöms vara tillräcklig för att
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garantera god förankring och verkshöjd i leverans för en fortsatt rik och
varierande offentlig gestaltning i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen/samhällsutveckling
skontoret
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Dnr KFN 2020/0082

Sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden 2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Fastställa följande sammanträdestider för nämndens möten 2021:
27 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april, 27 maj, 17 juni, 31 augusti,
30 september, 28 oktober, 25 november samt 21 december.
Samtliga sammanträdestider med starttid 14.00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för
2021.
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Dnr KFN 2020/0053

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) Skällingegården
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Bevilja Skällingegårdens Bygdegårdsförening 295 166 kronor,
inklusive moms, för total köksrenovering under förutsättning att
Boverket beviljar 491 943 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket för en total
köksrenovering till en total kostnad om 983 886 kronor.
Bygdegårdens kök har inte renoverats på 40 år och är i mycket stort behov
av att förnyas och förbättras för att vara mer funktionellt och passa dagens
behov.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan från Skällingegårdens Bygdegårdsförening.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 30 % och föreningen för återstående 20 %. Föreningen bör
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20 % av kostnaderna
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar:
1. Hur förvaltningen hanterar personalfrågor, att man aktivt jobbar
med detta på största allvar.
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar:
1. Att kulturavdelningen går mot att erbjuda fler aktiviteter analogt
efter en tids nästan uteslutande digital agenda.
2. Att utställningen om gallrade verk har fått ett gott gensvar. Många
intressenter har anmält intresse.
3. Om omorganisationen på Rosenfredskolan gällande ”Centralen”.
4. Att samtal förs med förskole- och grundskoleförvaltningen gällande
skolbiblioteken.
5. Att det har varit ett stort intresse för kulturskolans verksamhet.
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:
1. Att allt är klart med driftoperatör Medley AB för badanläggningarna
då överklaganstiden har gått ut utan att en överklagan inkommit.
2. Att Veddige simhall har öppnat och simskolan där likaså.
3. Kring omständigheterna gällande den ”kontrovers” som var mellan
personal på Varberg Energi Arena och vissa spelare i Helsingborgs
IF efter den allsvenska matchen mellan Varbergs BoIS och
Helsingborgs IF 21 september 2020.
4. Att man kommer öppna upp ”Aktiv Senior” så fort man har coronasäkrat verksamheten.
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KS § 151/2020 – Svar på remiss – Trafikförsörjningsprogram för
Region Halland 2020-2024.
2. KS § 152/2020 – Svar på remiss om Hallands kulturstrategi och
kulturplan 2021-2024.
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag – IF Norvalla beviljas ett
bidrag på 13.000 kr för inköp av ny linjeringsmaskin (KFN
2020/0054).
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